
P4114-2863

P4114-2864

P4114-2862

P4114-2861

Határidőnapló
• méret: A/5 napi
• belív: fehér
• naptárfedél: papírborítású, 

szivacsos keménytábla, 
fényes fóliával

Vintage
kollekció

Kifutó termékek, utolsó árak a készlet erejéig!

születésnapi 

ár! 549 Ft/db
5 db/design rendelése esetén

  PÁTRIA NYOMDA ZRT. DECEMBERI ÉS JANUÁRI KIADVÁNYA VISZONTELADÓINAK

2018. december – 2019. január

Az akció 2018. december 5. és 2019. február 4. között, illetve a készlet erejéig érvényes!
Az árak forintban értendők. Az áfát nem, de a környezetvédelmi termékdíjat tartalmazzák! Aktuális havi akcióink: http://irodaszer.patria.hu/
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a mi márkánk

Iratrendező lapra szerelt
• kiváló ár/érték arány
• kívül PP-, belül papírborítással
• a borító belső oldalán A–Z indexszel
• fém élvédő sínnel a hosszabb élettartamért
• a lapra szerelt változat pénz- és helytakarékos megoldás
• cserélhető gerinccímke
• 9-féle színben

245 Ft/db
eredeti ár: 265 Ft

10 db/szín vásárlása esetén

Iratpapucs merev falú
• fóliával erősített karton iratpapucs 
• A/4 méretű dokumentumok számára
• gerincszélesség: 9 cm
• 9-féle színben

259 Ft/db
eredeti ár: 272 Ft

6 db/szín vásárlása esetén

Iratrendező Economy
• kívül PP, belül papír borítós 
• emelőkaros iratrendező
• élvédő sínnel és fém kihúzólyukkal
• gerincméret: 50 mm vagy 80 mm

485 Ft/db
eredeti ár: 509 Ft

5 db/szín vásárlása esetén

50 mm gerinc 75 mm gerinc
P2160-1240 P2160-1245 világoskék
P2160-1241 P2160-1246 bordó
P2160-1242 P2160-1247 lila
P2160-1244 P2160-1249 narancssárga
P2160-1261 P2160-1251 fekete
P2160-1262 P2160-1252 kék
P2160-1263 P2160-1253 piros
P2160-1264 P2160-1254 sárga
P2160-1265 P2160-1255 zöld

50 mm gerinc 80 mm gerinc
P2160-0130 P2160-0140 fehér
P2160-0131 P2160-0141 fekete
P2160-0132 P2160-0142 kék
P2160-0133 P2160-0143 piros
P2160-0134 P2160-0144 sárga
P2160-0135 P2160-0145 zöld

P2150-0280 citromsárga
P2150-0282 fehér
P2150-0283 fekete
P2150-0284 kék
P2150-0285 lila
P2150-0286 piros
P2150-0287 zöld
P2150-0288 fröcskölt fekete
P2150-0289 textil szürke

2018. december – 2019. január
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a mi márkánk

P2210-0010 narancssárga
P2210-0011 piros
P2210-0012 kék
P2210-0013 sárga
P2210-0014 zöld

Pólyás iratgyűjtő A/4 
• hárompólyás iratgyűjtő
• mázolt, 230 g/m2 grammsúlyú kartonból
• költséghatékony és optimális megoldás  
 iratok lefűzés nélküli tárolására

31 Ft/db
eredeti ár: 35 Ft

25 db/szín vásárlása esetén

P2120-0400 kék
P2120-0401 narancssárga
P2120-0402 zöld
P2120-0403 piros
P2120-0404 sárga

Gyorsfűző papír A/4 
• színezett gyorsfűző
• 230 g/m2 grammsúlyú kartonból

30 Ft/db
eredeti ár: 32 Ft

25 db/szín vásárlása esetén

Tokos iratrendező natúr 
• gerinc: 85 mm
P2160-0751

259 Ft/db
eredeti ár: 269 Ft
5 db vásárlása esetén

P2230-0050 kék
P2230-0051 piros
P2230-0052 zöld
P2230-0054 fekete
P2230-0056 narancssárga

Szalagos irományfedél A/4 
• színes kartonból készült szalagos irományfedél
• nagy mennyiségű irat tárolására, archiválására
• első borítón címkével
• 1050 g/m2 grammsúlyú alapanyagból

90 Ft/db
eredeti ár: 95 Ft

20 db/szín vásárlása esetén

419 Ft/db
eredeti ár: 433 Ft

5 db/szín vásárlása esetén

Tokos iratrendező színes 
• gerinc: 80 mm
• ragasztott címkével, kihúzólyukkal

P2160-0450  kék
P2160-0451  narancssárga
P2160-0452  piros
P2160-0454  zöld
P2160-0455  sárga
P2160-0456  fekete
P2160-0457 textil szürke
P2160-0458 fröcskölt fekete
P2160-0459 fehér

2018. december – 2019. január
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cikkszám mikron felület db/csomag eredeti ár akciós ár

P2100-0071 38 narancsos 100 435 Ft 339 Ft  
10 cs. rendelése esetén

P2100-0091 80 narancsos 50 445 Ft 369 Ft 
10 cs. rendelése esetén

P2100-0093 60 víztiszta 50 445 Ft 369 Ft 
10 cs. rendelése esetén

P2100-0094 90 víztiszta 50 739 Ft 599 Ft 
5 cs. rendelése esetén

cikkszám mikron felület db/csomag eredeti ár akciós ár

P2200-0080 45 narancsos 100 18 Ft/db 9 Ft  
500 db rendelése esetén

P2200-0081 50 narancsos 50 15 Ft/db 9 Ft  
300 db rendelése esetén

P2200-0088 50 víztiszta 10 195 Ft/cs. 159 Ft 
5 cs. rendelése esetén

Lefűzhető tasak 

Lefűzhető tasak 

a mi márkánk

Archiválókonténer 
•  felfelé nyíló tetővel 
• 540x254x360 mm 
P2010-0120

359 Ft/db
eredeti ár: 399 Ft
5 db vásárlása esetén

Lefűzhető tasak felül és belső oldalt nyitott 
• 50 mikron • narancsos
• 10 db/csomag 
P2200-0087

199 Ft/cs.
eredeti ár: 249 Ft
5 cs. vásárlása esetén

2018. december – 2019. január

Az akció 2018. december 5. és 2019. február 4. között, illetve a készlet erejéig érvényes!
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cikkszám gerinc eredeti ár akciós ár

P2010-0010 10 cm 241 Ft 199 Ft  
5 db rendelése esetén

P2010-0020 15 cm 335 Ft 279 Ft 
2 db rendelése esetén

P2010-0030 20 cm 399 Ft 329 Ft 
2 db rendelése esetén

cikkszám mikron felület egység eredeti ár akciós ár

P2200-0200 55 víztiszta db 16 Ft 13,5 Ft  
100 db rendelése esetén

P2200-0210 75 víztiszta db 26 Ft 22 Ft 
100 db rendelése esetén

P2200-0190 105 víztiszta db 35 Ft 25,5 Ft 
100 db rendelése esetén

P2200-0114 43 narancsos
adagolós dobozban 50 db/doboz 929 Ft/dob. 735 Ft/dob.

P2200-0121 55 víztiszta 40 db/doboz 1110 Ft/dob. 879 Ft/dob.
P2200-0113 38 narancsos 100 db/csomag 669 Ft/cs. 535 Ft/cs.
P2200-0170 105

narancsos  
felül és belső oldalon 

nyitott
db 52 Ft 33,5 Ft  

100 db rendelése esetén

Lefűzhető tasak 

Archiválódoboz Boxy 
• A/4 méretű iratok archiválásához 
• az Esselte archiválókonténerrel kompatibilis
• könnyen összeállítható (útmutató a dobozon) 
• tökéletes megoldás iratrendezőkből kiemelt  
 dokumentumok archiválásához, 
• stabil, dupla falú konstrukció 
• 100%-ban újrahasznosított és 100%-ban  
 újrahasznosítható karton alapanyag
• FSC® minősített

Archiválódoboz ECO 
• A/4 méretű iratok archiválásához 
• Környezetbarát kivitel

Iratpapucs karton összehajtható 
• kihúzólyukkal
• gerinc 8 cm 
P2150-0090

Archiválókonténer Boxy 
• archiválódobozok és iratrendezők  
 tárolására
• könnyen összeállítható  
 (útmutató a dobozon)
• kapacitás: 6 db 8 cm-es vagy 
 5 db 10 cm-es archiválódoboz
P2010-0081

1149 Ft/db
eredeti ár: 1355 Ft

125 Ft/db
eredeti ár: 149 Ft
5 db vásárlása esetén

gerinc: 100 mm 
P2010-0083

139 Ft/db
eredeti ár: 172 Ft
5 db vásárlása esetén

115 Ft/db
eredeti ár: 134 Ft
5 db vásárlása esetén

gerinc: 80 mm 
P2010-0084

2018. december – 2019. január
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Az árak forintban értendők. Az áfát nem, de a környezetvédelmi termékdíjat tartalmazzák! Aktuális havi akcióink: http://irodaszer.patria.hu/

Az akció 2018. december 5. és 2019. február 4. között, illetve a készlet erejéig érvényes!
Az árak forintban értendők. Az áfát nem, de a környezetvédelmi termékdíjat tartalmazzák! Aktuális havi akcióink: http://irodaszer.patria.hu/

4 5



csomag tartalma:  
1-1 db fehér, rózsaszín,lila,  
világoszöld, türkiz

irodai színek 
P2120-0110
csomag tartalma:  
1-1 db fekete, sárga, sötétkék, 
sötétzöld, piros

a mi márkánk

Gyorsfűző PP A/4 
• színes, műanyag irattartó
• lyukasztott lapok tárolására, rendezésére
• 200 db A/4-es lap lefűzésére alkalmas
• feliratozható oldalcsíkkal

22 Ft/db
eredeti ár: 25 Ft

50 db/szín vásárlása esetén

Gyorsfűző lefűzhető PP A/4 
• színes, oldalt lyukasztott műanyag irattartó
• standard euro lyukasztásának köszönhetően 
 lefűzhető iratrendezőbe, gyűrűs könyvbe
• 200 db A/4-es lap lefűzésére alkalmas
• feliratozható oldalcsíkkal

32 Ft/db
eredeti ár: 36 Ft

40 db/szín vásárlása esetén

P2120-0090 narancs
P2120-0091 rózsaszín
P2120-0092 középkék
P2120-0093 világoskék
P2120-0094 lila
P2120-0095 piros
P2120-0096 türkiz

P2120-0097 sötétkék
P2120-0098 világoszöld
P2120-0103 fehér
P2120-0104 fekete
P2120-0107 sárga
P2120-0108 sötétzöld
P2120-0109 szürke

P2120-0248 szürke
P2120-0250 fekete
P2120-0251 középkék
P2120-0253 sötétzöld
P2120-0254 fehér

P2120-0255 sárga
P2120-0259 sötétkék
P2120-0260 világoskék
P2120-0261 világoszöld
P2120-0262 narancs

élénk színek 
P2120-0110

Gyorsfűző PP A/4 
• műanyag irattartó vegyes színekben

• A/4-es iratok rendszerezésére, tárolására
• dokumentumok lyukasztás nélküli lefűzéséhez

• átlátszó előlap, színes hátlap, 
• feliratozható oldalcsík

136 Ft/cs.
eredeti ár: 155 Ft

10 cs./szín vásárlása esetén

2018. december – 2019. január

Az akció 2018. december 5. és 2019. február 4. között, illetve a készlet erejéig érvényes!
Az árak forintban értendők. Az áfát nem, de a környezetvédelmi termékdíjat tartalmazzák! Aktuális havi akcióink: http://irodaszer.patria.hu/

Az akció 2018. december 5. és 2019. február 4. között, illetve a készlet erejéig érvényes!
Az árak forintban értendők. Az áfát nem, de a környezetvédelmi termékdíjat tartalmazzák! Aktuális havi akcióink: http://irodaszer.patria.hu/

6 7



3 mm
1–30 lapig

P5051-0050 áttetsző
P5051-0052 fehér
P5051-0053 fekete
P5051-0063 kék
P5051-0065 piros
P5051-0066 sárga
P5051-0067 sötétkék
P5051-0069 zöld

eredeti ár: 39 Ft

29 Ft/db
100 db/szín vásárlása esetén

6 mm
1–60 lapig

P5051-0100 áttetsző
P5051-0104 fehér
P5051-0105 fekete
P5051-0107 kék
P5051-0111 piros
P5051-0113 sárga
P5051-0115 sötétkék
P5051-0120 zöld

eredeti ár: 42 Ft

32 Ft/db
100 db/szín vásárlása esetén

12 mm
0–100 lapig
P5051-0010 áttetsző
P5051-0011 fehér
P5051-0012 fekete eredeti ár: 99 Ft

79 Ft/db
25 db/szín vásárlása esetén

Iratsín
•  kiváló minőségű iratsín 
• A/4 lapokhoz lyukasztás nélküli iratok lefűzésére szolgál
• lekerekített sarokkal
• különböző színben és méretben

Klipmappa Duraclip
•  speciális elasztikus acélklippel ellátott mappák 
lehetővé teszik az iratok lyukasztás nélküli lefűzé-
sét, elegáns prezentálását 
•  méret: A/4  •  30 lapig 

eredeti ár: 340 Ft

279 Ft/db
10 db/szín vásárlása esetén

P2030-0050 fehér
P2030-0051 fekete
P2030-0054 kék
P2030-0055 piros
P2030-0056 sárga

P2030-0057 sötétkék
P2030-0058 sötétzöld
P2030-0059 szürke
P2030-0060 zöld

eredeti ár: 359 Ft

289 Ft/db
10 db/szín vásárlása esetén

Klipmappa Swingclip Color
•  erős PP anyagból készült klipes gyorsfűző
elő- és hátlapja azonos színű
•  A/4 dokumentumok lyukasztás nélküli lefűzésére szolgál 
•  30 lapig 

P2030-0165 sárga
P2030-0166 kék
P2030-0167 szürke
P2030-0168 világoslila
P2030-0169 türkiz

2018. december – 2019. január
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a mi márkánk

cikkszám típus eredeti ár akciós 
mennyiség  akciós ár

P4043-0311 15 mm 85 Ft 5 doboz 72 Ft/dob.
P4043-0312 19 mm 91 Ft 5 doboz 77 Ft/dob.
P4043-0313 25 mm 147 Ft 5 doboz 125 Ft/dob.
P4043-0314 32 mm 203 Ft 5 doboz 169 Ft/dob.
P4043-0315 41 mm 344 Ft 5 doboz 289 Ft/dob.
P4043-0316 51 mm 514 Ft 5 doboz 429 Ft/dob.

cikkszám típus eredeti ár akciós 
mennyiség  akciós ár

P4041-0025 28 mm nikkel 55 Ft 10 doboz 49 Ft/dob.
P4041-0026 55 mm horganyzott 166 Ft 10 doboz 147 Ft/dob.
P4041-0024 78 mm nikkel 259 Ft 10 doboz 219 Ft/dob.

P4041-0023 31 mm nikkel  
háromszög 75 Ft 10 doboz 63 Ft/dob.

P4041-0027 28 mm színes 75 Ft 10 doboz 64 Ft/dob.

cikkszám típus eredeti ár akciós 
mennyiség  akciós ár

P5090-0151 10 lap 565 Ft 2 db 449 Ft/db
P5090-0152 15 lap 788 Ft 2 db 659 Ft/db

Iratcsipesz
• erős acél iratcsipeszek
• 12 db/doboz
• fekete színben

Gemkapocs

Tűzőkapocs 24/6
• 1000 db/doboz
P4047-0175

44 Ft/dob.
eredeti ár: 52 Ft

10 dob. vásárlása esetén

Tűzőkapocs No.10
• 1000 db/doboz
P4047-0176

26 Ft/dob.
eredeti ár: 31 Ft

10 dob. vásárlása esetén

Lyukasztó Black&White
• fémházas lyukasztó
• műanyag távtartó

2018. december – 2019. január
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a mi márkánk

Tűzőgép 24/6
• kapacitás: 10 lap
• vegyes testszín
• tűző-fűző funkció
• műanyag talp
• kapocsméret: 24/6
P5140-0201

Tűzőgép No.10 
• kapacitás: 10 lap
• vegyes testszín
• klasszikus, kis kapacitású tűzőgép
• fém elemek, műanyag ház
• kapocsméret: No. 10

Tűzőgép Black&White No.10 
• kapacitás: 12 lap
• fémszerkezetű tűzőgép
• műanyag ház
• kapocsméret: No. 10
P5140-0204

Tűzőgép Black&White 24/6
• kapacitás: 16 lap
• fémszerkezetű tűzőgép
• műanyag ház
• kapocsméret: 24/6
P5140-0205

299 Ft/db
eredeti ár: 379 Ft
2 db vásárlása esetén

229 Ft/db
eredeti ár: 289 Ft
4 db vásárlása esetén

599 Ft/db
eredeti ár: 699 Ft
2 db vásárlása esetén

249 Ft/db
eredeti ár: 315 Ft
2 db vásárlása esetén

Tűzőgép Ergonomic 24/6
• kapacitás: 20 lap
• tűzési mélység: 90 mm
• szürke/narancssárga
• kapocsméret: 24/6
P5140-0207

599 Ft/db
eredeti ár: 766 Ft

Lyukasztó Ergonomic
• fémlyukasztó, gumírozott nyomórésszel
• hulladékgyűjtővel
• lyukasztható lapok száma: 25 lap
• műanyag távtartó
P5090-0153

195 Ft/db
eredeti ár: 245 Ft
4 db vásárlása esetén

P5140-0202 P5140-0203

789 Ft/db
eredeti ár: 999 Ft
2 db vásárlása esetén

2018. december – 2019. január
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Golyóstoll Joy Neon Tinted 
eldobható
• vegyes tolltestszínek
• 12 db/doboz
• írásszín: kék
• írásvastagság: 0,7 mm
P3011-2077

eredeti ár: 46 Ft

39 Ft/db
40 db rendelése esetén

Vásárolja meg az újságban szereplő összes Cello termékből  
az akciós mennyiséget – összesen 15 714 Ft értékben,

és Öné lehet minden ajándéktollból 12 db, összesen 60 db toll. 

AJÁNDÉK!

a mi márkánk

166 Ft/db
eredeti ár: 188 Ft
12 db vásárlása esetén

Golyóstoll Frosty 
• kupakos eldobható golyóstoll
• vegyes tolltestszínek
• vonalvastagság: 0,7 mm
• Írásszín: kék 
P3011-2092

53 Ft/db
eredeti ár: 61 Ft
50 db vásárlása esetén

Golyóstoll Butterflow Clic
• cserélhető betétes golyóstoll
• gumírozott fogórész
• fémklipsz, fémhegy
• vonalvastagság: 0,5 mm
• Írásszín: kék 
P3011-2072

(Az ajándék tollak önállóan nem rendelhetőek.)

R0000-10
81

R0000-10
82

R0000-10
96

R0000-10
95

R0000-10
99

2018. december – 2019. január

Az akció 2018. december 5. és 2019. február 4. között, illetve a készlet erejéig érvényes!
Az árak forintban értendők. Az áfát nem, de a környezetvédelmi termékdíjat tartalmazzák! Aktuális havi akcióink: http://irodaszer.patria.hu/

Az akció 2018. december 5. és 2019. február 4. között, illetve a készlet erejéig érvényes!
Az árak forintban értendők. Az áfát nem, de a környezetvédelmi termékdíjat tartalmazzák! Aktuális havi akcióink: http://irodaszer.patria.hu/
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a mi márkánk
Golyóstoll Maxriter XS Tinted 
• kupakos eldobható golyóstoll
• vegyes tolltestszínek
• vonalvastagság: 0,7 mm
• Írásszín: kék 
P3011-2088

132 Ft/db
eredeti ár: 153 Ft
35 db vásárlása esetén

Golyóstoll Tri-Grip 
sárga tolltest
• kupakos eldobható golyóstoll
• vonalvastagság: 0,7 mm
• Írásszín: kék 
P3011-2091

48 Ft/db
eredeti ár: 56 Ft
12 db vásárlása esetén

Golyóstoll Maxriter XS Clic 
• nyomógombos 
• eldobható golyóstoll
• vonalvastagság: 0,7 mm
• Írásszín: kék 
P3011-2093

170 Ft/db
eredeti ár: 196 Ft
12 db vásárlása esetén

Golyóstoll Liner 
• kupakos eldobható golyóstoll
• vegyes tolltestszínek
• vonalvastagság: 0,7 mm
• Írásszín: kék 
P3011-2089

34 Ft/db
eredeti ár: 40 Ft
50 db vásárlása esetén

48 Ft/db
eredeti ár: 56 Ft
12 db vásárlása esetén

Golyóstoll Tri-Grip 
kék tolltest
• kupakos eldobható golyóstoll
• vonalvastagság: 0,7 mm
• Írásszín: kék 
P3011-2090

2018. december – 2019. január

Az akció 2018. december 5. és 2019. február 4. között, illetve a készlet erejéig érvényes!
Az árak forintban értendők. Az áfát nem, de a környezetvédelmi termékdíjat tartalmazzák! Aktuális havi akcióink: http://irodaszer.patria.hu/

Az akció 2018. december 5. és 2019. február 4. között, illetve a készlet erejéig érvényes!
Az árak forintban értendők. Az áfát nem, de a környezetvédelmi termékdíjat tartalmazzák! Aktuális havi akcióink: http://irodaszer.patria.hu/
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Oldaljelölő műanyag Info Flag
• 25x43 mm  • áttetsző
• 50 lapos  • 5-féle színben

eredeti ár: 259 Ft

234 Ft/db
P1132-0181 kék
P1132-0182 narancs
P1132-0183 piros
P1132-0184 sárga
P1132-0185 zöld

Öntapadós jegyzettömb környezetbarát sárga
• 100 lapos tömb

cikkszám típus eredeti ár  akciós ár
P1132-0241 50x40 mm 536 Ft 484 Ft/dob.
P1132-0425 75x75 mm 107 Ft 97 Ft/dob.
P1132-0225 125x75 mm 139 Ft 120 Ft/dob.

Öntapadós jegyzettömb  
vegyes színek 
• 75x75 mm • 400 lapos
P1132-0541

451 Ft/db
eredeti ár: 499 Ft

Öntapadós jegyzettömb  
sárga 
• 75x75 mm • 400 lapos
P1132-0350

348 Ft/db
eredeti ár: 385 Ft

Öntapadós jegyzettömb  
pasztell vegyes színek 
• 75x75 mm • 400 lapos
P1132-0340

407 Ft/db
eredeti ár: 451 Ft

Öntapadós jegyzettömb  
élénk színek 
• 75x75 mm • 400 lapos
P1132-0539

549 Ft/db
eredeti ár: 607 Ft

2018. december – 2019. január

Az akció 2018. december 5. és 2019. február 4. között, illetve a készlet erejéig érvényes!
Az árak forintban értendők. Az áfát nem, de a környezetvédelmi termékdíjat tartalmazzák! Aktuális havi akcióink: http://irodaszer.patria.hu/

Az akció 2018. december 5. és 2019. február 4. között, illetve a készlet erejéig érvényes!
Az árak forintban értendők. Az áfát nem, de a környezetvédelmi termékdíjat tartalmazzák! Aktuális havi akcióink: http://irodaszer.patria.hu/
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cikkszám típus eredeti ár  akciós ár
P8120-0150 30x40 mm 479 Ft 419 Ft/db
P8120-0151 40x60 mm 729 Ft 629 Ft/db
P8120-0152 60x90 mm 1259 Ft 1079 Ft/db
P8120-0153 90x120 mm 3999 Ft 3499 Ft/db

Parafa tábla fakeretes
• préselt parafából készült tűzhető tábla
• fakerettel
• fali rögzítőelemekkel, térképtűkkel szállítjuk

cikkszám típus eredeti ár  akciós ár
P8120-0145 60x90 mm 4283 Ft 3683 Ft/db
P8120-0146 90x120 mm 6918 Ft 5949 Ft/db
P8120-0147 100x150 mm 9364 Ft 8053 Ft/db

Parafa tábla alumíniumkeretes
• préselt parafából készült tűzhető tábla
• alumínium kerettel
• fali rögzítőelemekkel szállítjuk

cikkszám típus eredeti ár  akciós ár
P8110-0156 45x60 mm 4057 Ft 3 489 Ft/db
P8110-0157 60x90 mm 6198 Ft 5 331 Ft/db
P8110-0158 90x120 mm 12 005 Ft 10 324 Ft/db

Mágnestábla alumíniumkeretes
• mágneses felületű fehér tábla
• alumíniumkerettel • szárazon törölhető
• tartozék: 1 db táblafilc, fali szerelék

2018. december – 2019. január

Az akció 2018. december 5. és 2019. február 4. között, illetve a készlet erejéig érvényes!
Az árak forintban értendők. Az áfát nem, de a környezetvédelmi termékdíjat tartalmazzák! Aktuális havi akcióink: http://irodaszer.patria.hu/

Az akció 2018. december 5. és 2019. február 4. között, illetve a készlet erejéig érvényes!
Az árak forintban értendők. Az áfát nem, de a környezetvédelmi termékdíjat tartalmazzák! Aktuális havi akcióink: http://irodaszer.patria.hu/
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eredeti ár: 118 Ft

Csomagzáró szalag
• 48 mm x 50 m
• 40 mikron 
P4022-0052 áttetsző
P4022-0051 barna

99 Ft/db
144 db/szín

 rendelése esetén eredeti ár: 1159 Ft

Kézi sztreccsfólia
• 23 mikron • 2 kg
• 500 mm széles
• átlátszó
P0160-0201

1059 Ft/db
10 db rendelése esetén

eredeti ár: 9 Ft

Ragasztószalag
• 12 mm x 10 m
• irodába, iskolába és otthoni használatra 
• fénymásolaton, faxon nem látszik
P4022-0053

7,9 Ft/db
100 db rendelése esetén

Légpárnás boríték szilikonos
cikkszám méret eredeti ár akciós 

mennyiség akciós ár

P1051-6000 12x17,5 cm A11 12 200 11,5 Ft/db
P1051-6010 14x22,5 cm B12 15 200 14 Ft/db
P1051-6020 17,5x20 cm CD 19 50 18 Ft/db
P1051-6030 17x22,5 cm C13 19 100 18 Ft/db
P1051-6040 20x27,5 cm D14 24 100 22,9 Ft/db
P1051-6050 24x27,5 cm E15 28 100 26,9 Ft/db
P1051-6060 24x35 cm F16 34 100 32 Ft/db
P1051-6070 26x35 cm G17 36 100 34,5 Ft/db
P1051-6080 29x37 cm H18 42 100 39,5 Ft/db
P1051-6090 32x45,5 cm I19 60 100 57,5 Ft/db
P1051-6100 37x48 cm K20 67 50 64,5 Ft/db

Bélésnyomatlan boríték

cikkszám típus eredeti ár akciós 
mennyiség akciós ár

P1051-1206 LC/6 öntapadós 2 1000 1,85 Ft/db
P1051-1304 LC/6 szilikonos 2,60 1000 2,40 Ft/db
P1051-1112 LC/5 öntapadós 4,50 500 4,10 Ft/db
P1051-7350 TC/4 öntapadós 9,30 250 8,70 Ft/db
P1051-7050 TB/4 öntapadós 13,50 250 13,30 Ft/db

2018. december – 2019. január

Az akció 2018. december 5. és 2019. február 4. között, illetve a készlet erejéig érvényes!
Az árak forintban értendők. Az áfát nem, de a környezetvédelmi termékdíjat tartalmazzák! Aktuális havi akcióink: http://irodaszer.patria.hu/

Az akció 2018. december 5. és 2019. február 4. között, illetve a készlet erejéig érvényes!
Az árak forintban értendők. Az áfát nem, de a környezetvédelmi termékdíjat tartalmazzák! Aktuális havi akcióink: http://irodaszer.patria.hu/
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Tetováló csillámkészlet sablonnal és rögzítőlakkal
• 2 x 2 g-os tégelyes kiszerelésű glitter  

(mintánként eltérő színekkel)
• 6 g-os tégelyes glitter (éjfekete)
• 7 ml ragyogó hatást adó ragasztó
• 7 ml ragasztóeltávolító
• tetoválósablon 
• használati utasítás

Készüljön velünk a farsangra!

1735 Ft/db
eredeti ár: 1927 Ft

1299 Ft/db
eredeti ár: 1389 Ft

Arcfesték készlet
• 4 részes arcfestő készlet
• a szett tartalma: 4x3,5 ml festék,  

ecset és elkészítési útmutató
• vízzel könnyen lemosható, bőrbarát festék 
• magasan pigmentált, intenzív színek
• illatanyag- és parabenmentes
• PVC-mentes csomagolás
• kb. 40 maszk elkészítésére elegendő
• felhasználható a felbontástól számított 24 hónapig

P9118-0010 királytigris

P9118-0011 oroszlán

P9118-0012 barna farkasember

P9118-0013 fantázia sziget

P9118-0014 jegesmedve

P9118-0050 balerina

P9118-0051 Batman

P9118-0053 paradicsommadár

P9118-0054 sárkány

P9118-0055 sellőlány

P9118-0056 szivárvány tigris

P9118-0057 bohóc

P9118-0058 boszorkány

P9118-0059 cica

P9118-0081 csillagos ég

P9118-0082 Drakula

P9118-0086 katica

P9118-0088 pillangó

P9118-0090 Vénusz

P9118-0091 méhecske

P9118-0092 indián

P9118-0093 ördög

P9118-0094 csizmás kandúr

P9118-0095 denevér

P9118-0096 nyúl

P9118-0097 sün

P9118-0098 kutya

P9118-0099 kis oroszlán

P9118-0070 absztrakt

P9118-0071 delfin

P9118-0072 karibi

P9118-0073 pillangó

P9118-0074 vad szívek

P9118-0075 trópusi virág

P9118-0076 trópusi  
pillangó

2018. december – 2019. január

Az akció 2018. december 5. és 2019. február 4. között, illetve a készlet erejéig érvényes!
Az árak forintban értendők. Az áfát nem, de a környezetvédelmi termékdíjat tartalmazzák! Aktuális havi akcióink: http://irodaszer.patria.hu/

Az akció 2018. december 5. és 2019. február 4. között, illetve a készlet erejéig érvényes!
Az árak forintban értendők. Az áfát nem, de a környezetvédelmi termékdíjat tartalmazzák! Aktuális havi akcióink: http://irodaszer.patria.hu/
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Készüljön velünk a Valentin-napra!

cikkszám méret eredeti ár  akciós ár/db
P0090-5069 14x11 cm 62 Ft 56 Ft*
P0090-5071 33x26 cm 125 Ft 113 Ft*

 * 6 db/cikkszám rendelése esetén

Dísztasak maci lufikkal

cikkszám méret eredeti ár  akciós ár/db
P0090-5105 14x11 cm 62 Ft 56 Ft*
P0090-5107 33x26 cm 116 Ft 105 Ft*

 * 6 db/cikkszám rendelése esetén

Dísztasak kraft piros szív

cikkszám méret eredeti ár  akciós ár/db
P0090-5229 14x11 cm 78 Ft 69 Ft*
P0090-5230 23x18 98 Ft 85 Ft*
P0090-5231 33x26 cm 155 Ft 139 Ft*

 * 6 db/cikkszám rendelése esetén

Dísztasak maci tasakkal rózsaszín

cikkszám méret eredeti ár  akciós ár/db
P0090-5076 23x18 cm 109 Ft 99 Ft*

 * 6 db/cikkszám rendelése esetén

Dísztasak fekete, piros szív

cikkszám méret eredeti ár  akciós ár/db
P0090-5223 23x18 cm 93 Ft 85 Ft*
P0090-5224 33x26 cm 139 Ft 125 Ft*

 * 6 db/cikkszám rendelése esetén

Dísztasak rózsaszín/fehér szívek+masni

cikkszám méret eredeti ár  akciós ár/db
P0090-5283 23x18 cm 85 Ft 75 Ft*
P0090-5253 33x26 cm 119 Ft 105 Ft*

 * 6 db/cikkszám rendelése esetén

Dísztasak piros szívek + kiscica

A termékek csak a készlet erejéig rendelhetőek!

2018. december – 2019. január

Az akció 2018. december 5. és 2019. február 4. között, illetve a készlet erejéig érvényes!
Az árak forintban értendők. Az áfát nem, de a környezetvédelmi termékdíjat tartalmazzák! Aktuális havi akcióink: http://irodaszer.patria.hu/

Az akció 2018. december 5. és 2019. február 4. között, illetve a készlet erejéig érvényes!
Az árak forintban értendők. Az áfát nem, de a környezetvédelmi termékdíjat tartalmazzák! Aktuális havi akcióink: http://irodaszer.patria.hu/
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cikkszám méret eredeti ár  akciós ár/db
P0090-5194 23x18 cm 116 Ft 99 Ft*

 * 6 db/cikkszám rendelése esetén

Dísztasak madárpár+szív

cikkszám méret eredeti ár  akciós ár/db
P0090-5196 14x11 cm 62 Ft 56 Ft*

 * 6 db/cikkszám rendelése esetén

Dísztasak szív+2madár

cikkszám méret eredeti ár  akciós ár/db
P0130-1222 15,6x6,6 cm 578 Ft 519 Ft

Díszdoboz négyszögletes fém natúr szívekel

cikkszám méret eredeti ár  akciós ár/db
P0090-3964 18x23 cm 98 Ft 88 Ft*
P0090-3965 26x32 cm 149 Ft 134 Ft*

 * 6 db/cikkszám rendelése esetén

Dísztasak fényes krém/piros szívek

Készüljön velünk a Valentin-napra!

Hűtőmágnes kör
7,2 cm
P9140-2561 • Believe/rózsa
P9140-2562 • Love/hortenzia
P9140-2563 • Dream

145 Ft/db
eredeti ár: 159 Ft

10 db/design vásárlása esetén

Hűtőmágnes valentinos 
jegyzettömbbel
5x9 cm • többféle
P9140-1923

289 Ft/db
eredeti ár: 324 Ft
5 db vásárlása esetén

A termékek csak a készlet erejéig rendelhetőek!

2018. december – 2019. január

Az akció 2018. december 5. és 2019. február 4. között, illetve a készlet erejéig érvényes!
Az árak forintban értendők. Az áfát nem, de a környezetvédelmi termékdíjat tartalmazzák! Aktuális havi akcióink: http://irodaszer.patria.hu/

Az akció 2018. december 5. és 2019. február 4. között, illetve a készlet erejéig érvényes!
Az árak forintban értendők. Az áfát nem, de a környezetvédelmi termékdíjat tartalmazzák! Aktuális havi akcióink: http://irodaszer.patria.hu/

16 17



55 Ft/db
100 db rendelése esetén

Bérfizetési boríték tasak
110x190 mm, fehér 
B.17-71
eredeti ár: 74 Ft

142 Ft/db
20 db rendelése esetén

Szabadságengedély
50x2 lapos tömb 
A/6 fekvő 
B.18-49/V
eredeti ár: 190 Ft

262 Ft/db
20 db rendelése esetén

Útnyilvántartó
50 lapos tömb, A/5 fekvő 
B.TM.12
eredeti ár: 355 Ft

35 Ft/db
100 db rendelése esetén

Bérfizetési tasak
110x190 mm 
B.17-70 
eredeti ár: 47 Ft

21 Ft/db
100 db rendelése esetén

Szabadságnyilvántartás  
szabadlap
A/4 álló 
B.18-48
eredeti ár: 28 Ft

16 Ft/db
100 db rendelése esetén

Szabadságnyilvántartás
A/5 fekvő 
B.18-50
eredeti ár: 21 Ft

a mi márkánk

Leporelló mátrix
• méret: 240 x12 col
P1031-2100 1 példányos 1800 garn./dob. eredeti ár: 3576 Ft 3082 Ft/doboz
P1031-2200 2 példányos 900 garn./dob. eredeti ár: 4552 Ft 3923 Ft/doboz
P1031-2300 3 példányos 600 garn./dob. eredeti ár: 4916 Ft 4236 Ft/doboz
P1031-2400 4 példányos 450 garn./dob. eredeti ár: 4942 Ft 4259 Ft/doboz

P1031-2210 2 példányos 900 garn./dob. eredeti ár: 4617 Ft 3978 Ft/doboz
P1031-2310 3 példányos 600 garn./dob. eredeti ár: 4916 Ft 4236 Ft/doboz
P1031-2400 4 példányos 450 garn./dob. eredeti ár: 5332 Ft 4595 Ft/doboz

Leporelló mátrix lapszámozott
• méret: 240 x12 col

2018. december – 2019. január

Az akció 2018. december 5. és 2019. február 4. között, illetve a készlet erejéig érvényes!
Az árak forintban értendők. Az áfát nem, de a környezetvédelmi termékdíjat tartalmazzák! Aktuális havi akcióink: http://irodaszer.patria.hu/

Az akció 2018. december 5. és 2019. február 4. között, illetve a készlet erejéig érvényes!
Az árak forintban értendők. Az áfát nem, de a környezetvédelmi termékdíjat tartalmazzák! Aktuális havi akcióink: http://irodaszer.patria.hu/
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281 Ft/db
10 db rendelése esetén

Tehergépjármű menetlevél 
100 lapos tömb, A/4 fekvő 
D.GEPJ.21/UJ
eredeti ár: 375 Ft

391 Ft/db
10 db rendelése esetén

Személygépkocsi 
menetlevél
100 lapos tömb 
A/4 fekvő 
D.GEPJ.31
eredeti ár: 529 Ft

343 Ft/db
10 db rendelése esetén

Személygépkocsi 
menetlevél
100 lapos tömb 
A/4 fekvő 
D.GEPJ.36
eredeti ár: 464 Ft

224 Ft/db
20 db rendelése esetén

Személygépkocsi menetlevél
100 lapos tömb, A/5 fekvő 
D.GEPJ.36/5
eredeti ár: 303 Ft

a mi márkánk

598 Ft/db
10 db rendelése esetén

Fuvarlevél
50x3 lapos tömb 
A/4 fekvő 
D.GEPJ.17/V/UJ 
eredeti ár: 800 Ft

407 Ft/db
10 db rendelése esetén

Autóbusz menetlevél
100 lapos tömb 
A/4 fekvő 
D.GEPJ.41
eredeti ár: 551 Ft

298 Ft/db
20 db rendelése esetén

Tehergépjármű menetlevél 
100 lapos tömb, A/5 fekvő 
D.GEPJ.21/5
eredeti ár: 403 Ft

766 Ft/db
10 db rendelése esetén

Autóbusz menetlevél 
50x2 lapos tömb 
A/4 fekvő
D.GEPJ.42/V
eredeti ár: 1037 Ft

2018. december – 2019. január

Az akció 2018. december 5. és 2019. február 4. között, illetve a készlet erejéig érvényes!
Az árak forintban értendők. Az áfát nem, de a környezetvédelmi termékdíjat tartalmazzák! Aktuális havi akcióink: http://irodaszer.patria.hu/

Az akció 2018. december 5. és 2019. február 4. között, illetve a készlet erejéig érvényes!
Az árak forintban értendők. Az áfát nem, de a környezetvédelmi termékdíjat tartalmazzák! Aktuális havi akcióink: http://irodaszer.patria.hu/
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20

Kifutó termékek, utolsó árak a készlet erejéig!

Kifutó termékek, utolsó árak a készlet erejéig!

Plakáttartó Bi-Office  
• alumíniumkeretes plakáttartó
• pattintható, könnyen nyitható-zárható kerettel
• ideális megoldás plakát, promóciós anyag, 
 speciális információk kihelyezéséhez
• fali rögzítőelemekkl szállítjuk.

cikkszám méret eredeti ár  akciós ár
P4052-0370 A4 4003 Ft 2449  Ft/db
P4052-0371 A3 7352 Ft 4435  Ft/db
P4052-0372 A2 10 706 Ft 6459  Ft/db
P4052-0373 A1 16 904 Ft 10 199  Ft/db

Öntapadós jegyzettömb 
Info Notes élénk vegyes színek 
• környezetbarát dobozos
• 75x75 mm • 6x100 lapos
P1132-0532

445 Ft/db

Gyorsfűző PVC Durable A/4 
• azonos előlappal 
• extra széles • fekete
P2120-0032

345 Ft/db

289 Ft/db

Oldaljelölő műanyag Info Notes
Index Tabs 
• áttetsző vegyes színek
• 25x38 mm • 3x25 lapos
P1132-0066

69 Ft/db

Kreatív dekormatrica 
Centrum HK 
• 3D • vegyes dekorral
P9140-1278

179 Ft/db

Kreatív készlet  
Centrum HK 
• dekorgumi formák
P9140-1264

219 Ft/db

Írószertartó szögletes 
P4060-0605

2018. december – 2019. január

Az akció 2018. december 5. és 2019. február 4. között, illetve a készlet erejéig érvényes!
Az árak forintban értendők. Az áfát nem, de a környezetvédelmi termékdíjat tartalmazzák! Aktuális havi akcióink: http://irodaszer.patria.hu/

Az akció 2018. december 5. és 2019. február 4. között, illetve a készlet erejéig érvényes!
Az árak forintban értendők. Az áfát nem, de a környezetvédelmi termékdíjat tartalmazzák! Aktuális havi akcióink: http://irodaszer.patria.hu/
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